
अनसुूची–५ 
(ननयम ५ सँग सम्वन्धित) 

सम्बधि बबच्छेदको सचूना फाराम
 

स्थानीय पन्जिकाधिकारीले भने 

 
(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पन्जिकाधिकारीज्यू, 

:yfgLo kl~hsflwsf/Lsf] sfof{no, 

j8f g+========, ====================================dxf÷pk÷gu/kflnsf jf ufFpkflnsf, 

========================== lhNnf, ===========k|b]z 

 

महोदय, 

ननम्न ललखित वववरण िुलाई सम्बधि बबच्छेदको सूचना ददन आएको छु । कानून अनसुार सम्बधि बबच्छेदको दताा गरी पाऊँ । 
१. सम्बन्ध बबच्छेद सम्बन्धी वििरण 

सम्बधि बबच्छेदको ननणायगने अदालतको ककलसमः   न्िल्ला अदालत  पुनरावेदन अदालत  सवोच्च अदालत   

प्रदेश                                   न्िल्ला  
अदालतको ननणाय नम्बर                                 अदालतको ननणाय लमनत (साल-मदहना-गते)        

   

वववाह दताा नं.  

२. पति पत्नीको वििरण 
 

 पनतको वववरण पन्ननको वववरण 

नाम थर   

पूरा नाम थर (In English)    

िधम लमनत (साल-मदहना-गते)     

िधम दताा न.ं   

िात/  िानत    

िधम भएको देश   

नागररकता ललएको भए प्रमाण पत्र न.ं   

नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्िल्ला    

नागररकता प्रमाणपत्र िारी लमनत   

ववदेशी नागरीक भएमा पासपोर्ा न.ं , देश  र  िारी लमनत   

ववदेशी नागरीक भएमा पासपोर्ा नं. , देश  र  िारी लमनत (In English)    

सम्बधि बबच्छेद हुन ुअगाडिको ठेगाना  नेपालीमा  In English नेपालीमा In English 

प्रदेश     

न्िल्ला     

गा.पा./न.पा.      

विा न.ं     

सिक/  मागा      

गाउँ/  र्ोल      

घर नं.     

लशक्षाको स्तर (उत्तीणा तह)   

िमा   

मातभृाषा   

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम  

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम (In English)  

कमाचारी संकेत न.ं  

दताा न.ं  

फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते) वव.सं. ई.सं. 

पररवारको लगत फाराम न.ं  

प्रदेश  

न्िल्ला  

गा.पा../न.पा.  

विा नं.  

 



 पनतको वववरण पन्ननको वववरण 

बािेको नाम थर    

बािेको पूरा नाम थर (In English)   

बाबुको नाम थर   

बाबुको पूरा नाम थर (In English)   

आमाको नाम थर    

आमाको पूरा नाम थर (In English)   

वववाह भएको लमनत (साल-मदहना-गते)   वव.सं. मा ई.सं. मा 
वैवादहक सम्बधिबार् पाएको सधतान सङ्ख्या  

हालसम्म िीववत सधतान सङ्ख्या  

आमा /बाबुसँग बसेको सङ्ख्या  

छोरा  
छोरी 

  

  

  

अधय व्यडिसँग बसकेो छोराको सड्ख्या  

अधय व्यडिसँग बसकेो छोरीको सड्ख्या  
 

 

३. सचूकको वििरण 

यसमा लेखिएको वििरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुाँला बुझाउाँला भनी सहहछाप गने सूचकको वििरण 

नाम                   थर    
पूरा नाम थर (In English)    
सम्वधि ववच्छेदकताासँगको नाता 
ठेगाना  

प्रदेश                       न्िल्ला                             गा.पा./न.पा. 
विा नं.      सिक / मागा   गाउँ / र्ोल 

घर नं. 
नागररकिा (स्िदेशी भएमा) 
नागररकता प्रमाणपत्र न.ं  

नागररकता प्रमाणपत्र िारी लमनत (साल-मदहना-गत)े 
नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्िल्ला 
विदेशी भएमा पासपोर्ट नं. र देशको नाम  

विदेशी भएमा पासपोर्ट नं. र देशको नाम (EnglisjIn English) 

फाराम भरेको लमनत (साल-मदहना-गत)े   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूचकको सदहछाप 

.................................. 

 

 

 

 

दायाँ बायाँ 

 

 


